МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
СОФИЯ
бул. “В. Левски” № 129

РЕШЕНИЕ
№ 595 / 22.01.2018 г.
по чл. 112, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изменение на влязло в сила
решение № 8301 / 18.12.2017 г. за определяне на изпълнител по открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на медицински изделия за нуждите
на ЦСМП – София” по четири обособени позиции, открита с Решение № 6452/27.09.2017 г.
на директора на ЦСМП-София

С оглед законосъобразното и целесъобразното провеждане на горепосочената
обществена поръчка, както и във връзка с получено с вх. № 474 / 16.01.2018 г. уведомително
писмо от „Истлинк България“ ООД, с което същият ни уведомява, че не е в състояние да
подпише договор по обособена позиция номер 3 от горепосочената обществена поръчка,
РЕШИХ:
1. Изменям решение № 8301 / 18.12.2017 г. за определяне на изпълнител по открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Доставка на медицински изделия
за нуждите на ЦСМП – София” по четири обособени позиции, открита с Решение №
6452/27.09.2017 г. на директора на ЦСМП-София, в частта му за определяне на изпълнител
по обособена позиция номер 3.
2. Определям за изпълнител по обособена позиция номер три на горепосочената
обществена поръчка втория класиран участник: РСР ЕООД, ЕИК 121706547.
Мотиви: отказ на класирания на първо място и определен за изпълнител участник
„Истлинк България“ ООД (уведомително писмо с вх. № 474 / 16.01.2018 г.) да сключи
договор за изпълнение на обособена позиция номер три от горепосочената обществена
поръчка. Видно от протоколите и доклада на комисията, разликата в предложените общи
цени между първия и втория класиран участник е малка - около седем процента, а ЦСМП-

София има непрекъсната необходимост от доставка на съответните медицински изделия за
осъществяване на дейността си.

Настоящето решение, докладът и протоколите от работата на комисията са налични в
профила на купувача на възложителя по преписка с адрес http://op.csmp-sofia.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20170925KeIo2346342,

както

и

адрес

http://www.csmp-

sofia.bg/доставка-на-медицински-изделия-за-нуж/ .
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, настоящето решение може да бъде обжалвано пред
Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

*
Д-Р *
директор на
Център за спешна медицинска
помощ – София
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

